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A ACOP – Associação de Consumidores de Portugal, sedia-
da em Coimbra, dirigiu uma exposição ao Ministro de Esta-
do e da Economia e da Transição Digital em ordem à verifi-
cação exaustiva da velocidade de internet nas zonas não 
urbanas e à circunstância de se registarem velocidades de 
internet fixa inferiores a 2 megabits e, nas redes móveis, 
inferiores a 500 kbits. 
As famílias precisam de ter, no mínimo, diz-se na exposi-
ção, velocidades de acesso de 10 megabits com 2 crianças 
a estudar e 1 progenitor a trabalhar em suporte de teletra-
balho.
As velocidades “oferecidas” impossibilitam crianças e/ou 
jovens e seus progenitores de estudar e trabalhar, respecti-
vamente (uma vez que, em inúmeras situações, o modelo, 
mesmo após o termo do estado de emergência, subsiste).
Daí que se exija se fixe uma velocidade mínima de serviço 
a que as operadoras se obriguem, nunca inferior a 20 me-
gabits (que não valores mínimos como os anunciados, por 
exemplo, pela MEO, da ordem dos 256 kbits).
A ACOP entende (e nós com a instituição) que se torna im-
perioso e urgente assegurar velocidades de internet que 
garantam
• Uma não-discriminação entre quem viva nos meios ur-
banos e quem esteja domiciliado nos meios exteriores às 
urbes, 

• Que as crianças e/ou os jovens tenham acesso em igual-
dade de condições aos meios de educação a distância ora 
propalados (e muitas infelizmente não têm…), bem como as 
respectivas famílias, 
por forma a manter-se uma atividade consequente dentro 
de parâmetros adequados.
A situação exige uma intervenção adequada, mesmo em 
fase terminal do ano escolar, ante a incógnita do que será o 
ano que se aproxima e a necessidade, ora renovada de - em 
determinadas circunstâncias – se operar a prossecução do 
regime de teletrabalho, como, de resto, já se anunciou para 
a função pública.
Conquanto uma das primeiras medidas decretadas pelo 
Governo tenha sido a do levantamento das exigências da 
qualidade das comunicações electrónicas, em manifesto 
desfavor aos consumidores, o facto é que, nas actuais cir-
cunstâncias, não se justifica que a internet em meios não 
urbanos não revista os requisitos indispensáveis para que 
o tele-ensino e o teletrabalho se processem em condições 
de normalidade.
Com o gravame que tal é susceptível de representar da 
igualdade dos cidadãos perante os meios ofertados para a 
regular condução das suas actividades, seja na escola seja 
no trabalho.
Além disso, os consumidores pagam por um serviço que 

lhes não é prestado nas condições em que o contrataram. 
Razão por que os montantes da factura deveriam ser de 
análogo modo reduzidos, de harmonia com os princípios 
gerais de direito. Já que em tais circunstâncias asoperado-
res ficam injustamente enriquecidas ante o corresponden-
te empobrecimento dos consumidores. Como se tem por 
elementar.
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